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        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

117(Ι) του 2002 

223(Ι) του 2002 

188(Ι) του 2003 

178(Ι) του 2007 

23(Ι) του 2009 

44(Ι) του 2009 

75(Ι) του 2009 

111(Ι) του 2009 

40(Ι) του 2010 

132(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2011. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 

2) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εκτάκτου 

Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 

μέχρι  2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα 

της Δημοκρατίας Νόμοι του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2011. 

  

Tροποποίηση   

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

2. Tο άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως : 

 

 (α) 

 

 

 

 
(β) 

 

 

 

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

αυτού, της λέξης «δεκαεπτά» και του ποσοστού στην 

παρένθεση «(17%)» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη λέξη 

«είκοσι» και «(20%)», αντίστοιχα· και 

 με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (2) αυτού, με τις ακόλουθες 

δυο νέες επιφυλάξεις: 



           «Νοείται  ότι,  εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη 

Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης 

εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από 

εταιρεία που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, εξαιρουμένου 

μερίσματος που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση 

τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία το εν λόγω 

μέρισμα προέρχεται: 

          Νοείται περαιτέρω ότι, μερίσματα που εκδίδονται από 

εισοδήματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από 

μερίσματα στα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά 

απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς.». 

   

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

 3. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

2012 και σε ό,τι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου (α) 

του άρθρου 2 εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα που 

κτώνται ή λογίζεται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την 1η 

Ιανουαρίου 2012 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Αρ. Φακ. 23.01.052.259-2011, 23.01.052.260-2011 
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